
מתי?   יום ראשון, 14 ליולי 2019       איפה?   מכללת סמינר הקיבוצים דרך נמיר 149 ת'א

אנו שמחים להזמין את ציבור המטפלים ליום עיון בנושא השילוב בין טיפול באומנויות לבין טיפול קבוצתי אנליטי, היום יעסוק
ב exchange הקיים בין התחומים, כיצד הוא מתרחש ומהו הערך בשילוב בין התחומים השונים. כיצד יכולים מושגים וחשיבה 

מהטיפול הקבוצתי האנליטי להעמיק ולהעשיר את העבודה בקבוצות הטיפוליות? מהן הדרכים בהן תחומי האמנויות השונים יכולים 
להאיר ולקדם את העבודה הקבוצתית?

ביום עיון זה נדון ונתנסה בדרכים בהן טיפול קבוצתי וטיפול באומנויות יכולים להפגש בחדר הטיפולים.
המנחים והמציגים ביום זה, )רובם ככולם(, חיים את החיבור בין שני התחומים.למדו, מטפלים ומלמדים טיפול באמצעות האומנויות 

השונות בגישת האנליזה הקבוצתית.

... המשחק הוא- הוא היסוד האוניברסאלי והוא השייך 
לתחום הבריאות, משחק מוליך אל יחסי קבוצה, משחק 
יכול להיות צורה של תקשורת בפסיכותראפיה, ולבסוף, 

הפסיכואנליזה התפתחה כצורה משוכללת ביותר של 
משחק בשירות התקשורת של אדם עם עצמו ועם אחרים.      

ווניקוט, 1971:69

Group analysis is" horizontal" conducted within a 
circle of equals, among whom problems rooted 
in the past  can be played out and modified       
(Foulkes and Anthony 1965:42.)

שילוב בין טיפול קבוצתי אנליטי
ובין טיפול באומנויות

חילוף
חומרים

הנכם מוזמנים ליום עיון ייחודי בנושא:

http://iiga.org.il

סדר יום:

8:30-9:00      הרשמה וכיבוד
9:00-9:15      ברכות

9:15-9:55      הרצאת פתיחה: השמאן כאנליטיקאי קבוצתי: תקשורת ראשונית במעגל הקצב, הצבע,
                   הדרמה והתנועה"- מוניקה טנאי  

9:55-10:10    דיון על ההרצאה – ד'ר עדו פלג
10:10-10:30  כיבוד קל )חילוף חומרים קונקרטי(

10:30-12:00  אורית מס גולדמן )פסיכודרמה(, הרנן פאבלוקס )שילוב אומנויות( יפי שפירר )פסיכודרמה(,
                   לאה חייקין )ביבליותרפיה( מיכל שיוביץ )טיפול בתנועה( רונן קובלסקי )תאטרון פלייבק(,

                   תמר עיני להמן )טיפול בקול ובמוסיקה(

12:00-12:15  הפסקת מעבר וקפה
12:15-13:30  קבוצה גדולה בתנועה ובמילים – מרית יפה מילשטיין ותמי אלעד

13:30-14:10  ארוחת צהריים
14:10-15:40  תאור מקרה מטיפול קבוצתי אנליטי- הגב׳ נורית גורן.  והתייחסות לתאור המקרה על ידי מטפלים באומנויות-

                   כיצד המדיומים האומנותיים השונים יכולים לסייע להתפתחות בקבוצה?
                   מגיבות: לאה חייקין )ביבליותרפיה( סיגל פלינט )פסיכודרמה( , תמר עיני להמן )טיפול במוסיקה(

מרכזות יום העיון: סיגל פלינט, תמר עיני להמן
הועדה המדעית: הרנן פאבלוקס, לאה חייקין, מיכל שיוביץ, מרית יפה מלשטיין, רונן קובלסקי

עלות יום העיון-
לציבור הרחב: 180 ש״ח

לחברי י.ה.ת: 150 ש״ח
סטודנטים וחברי המכון: 130 ש"ח

מזכירת המכון הגב' ענבל שניידר: 076-5405124לפרטים והרשמה:


